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BENVINGUDA

Josep Maria Junyent i Serra
Alcalde de Sant Mateu de Bages

Sigueu benvinguts i benvingudes a la I Trobada de Campaners del mu-
nicipi de Sant Mateu de Bages, que organitzem des de l’Ajuntament en-
grescats per la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. 
Comptem amb el suport i experiència de l’esmentada confraria en l’or-
ganització d’aquest tipus d’esdeveniments. Esdeveniments com ara la tra-
dicional i coneguda Trobada de Campaners de la vila d’Os de Balaguer, 
a la comarca de la Noguera.

Els objectius d’aquest tipus de trobades són la reivindicació de l’ofici de 
campaner, la conservació de la tradició dels tocs de campanes i fer una 
festa al voltant de les campanes per tal de difondre la seva cultura i mú-
sica al conjunt de la societat.

El toc de campanes es tracta d’un art amenaçat, que en les darreres 
dècades ha experimentat algunes transformacions que posen en perill la 
pervivencia de la tradició tal i com s’havia conegut històricament. L’electri-
ficació dels campanars iniciada fa força dècades i la informatització del 
toc han canviat els antics costums i cada vegada són menys els campaners
que mantenen aquestes antigues pràctiques musicals.

Gaudim tots plegats doncs d’aquesta Jornada que tindrà lloc el diumen-
ge 30 d’octubre de 2022, i emocionem-nos en el moment que les cam-
panes de l’església de Sant Mateu, de Sant Pere i Sant Feliu de Salo, de 
Sant Miquel de Castelltallat, de Sant Pere de Vilalta i de Sant Antoni de 
Puigdellívol toquin unísonament les seves emblemàtiques campanes.

Us hi esperem!
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Remei González Cachon
Primera Tinent d’Alcalde de
Sant Mateu de Bages

Iniciem aquesta primera Trobada de Campaners, amb il·lusió compartida 
entre el President d’Honor de la Confraria de Campaners i Carillonistes 
de Catalunya, i l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages.

Serà un moment emocionant, i per a recordar, quan les campanes dels 
campanars de Sant Miquel de Castelltallat, Sant Mateu de Bages, Sant 
Antoni de Puigdellívol, Sant Pere de Vilalta i de Sant Pere i Sant Feliu de 
Salo, repiquin totes a la mateixa hora.

El nostre poble és conscient de la importància de les campanes i el seu so, 
que ha format i forma part de la nostra vida i cultura, ja que al llarg de 
la història han estat el principal mitjà de comunicació, donant informació 
i avisos de tot tipus, doncs les campanes PARLEN.

Amb aquesta trobada tant especial, hauríem d’aprendre i escoltar el 
llenguatge de les campanes, que han de competir amb les noves tecnolo-
gies, i que amb aquesta trobada aprenguem a estimar-les i respectar-les, 
tenint en compte, a més a més, que la Generalitat va declarar els tocs de 
campanes com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional.

Esperem doncs, que aquesta sigui la primera de moltes trobades més, i 
dir:

QUE NO CALLIN LES CAMPANES !!

BENVINGUDA
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Estem molt contents de fer aquesta primera Trobada de Campaners a 
Sant Mateu de Bages.

Sant Mateu és el municipi amb més superfície de la província de Barcelo-
na i actualment està en un procés de posicionament turístic i cultural amb 
una gran quantitat d’esdeveniments gràcies a la proactivitat dels seus 
habitants.

Van sofrir uns incendis salvatges al 1994, i especialment el 1998, que els 
va fer començar de nou amb un esperit de lluita i il·lusió.

Un dels esdeveniments que neix amb la idea de continuïtat, és aquesta 
trobada que està recolzada per la Confraria de Campaners i Carillo-
nistes de Catalunya, i com a mostra l’assistència dels socis en aquesta 
primera edició.

Agraïm a la Corporació, i als veïns i veïnes, el seu entusiasme i esperem 
que durant els anys que venen  sigui una referència del Món Campaner 
al nostre país.

BENVINGUDA

Jaume León Andrés
President d’Honor de la Confraria de 

Campaners i Carillonistes de Catalunya
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La campana ha sigut durant segles el mitjà de comunicació per excel·lèn-
cia. Des dels campanars ens indiquen el pas del temps, anuncien les ce-
lebracions religioses, honorifiquen les festes i ens avisen en cas d’alarma.

Cada població té les seves campanes i els seus tocs. Tant si són manuals 
com elèctrics, són sonoritats úniques que distingeixen cada indret. Els po-
bles que tenen la sort de disposar de campaners conserven la part hu-
mana i sensible perfectament apreciable a l’hora de sentir el so de les 
seves campanes. La tasca del campaner ha perdut importància a la vida 
quotidiana de la ciutadania a causa dels avenços tecnològics i comunica-
tius de les últimes dècades; tot i això la tradició i l’entusiasme mantenen 
viu el caliu d’aquest meravellós ofici.

El proper diumenge 30 d’octubre de 2022 tindrà lloc la I Trobada de 
Campaners i Campaneres a Sant Mateu de Bages, una iniciativa de la 
Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament. 

Des de la nostra associació animen a totes les persones del món campa-
ner, familiars i amistats a participar en aquesta nova iniciativa i a gaudir 
d’una jornada de germanor i aprenentatge mutu.

BENVINGUDA

Blai Ciurana i Abellí
Secretari de la Confraria de 
Campaners i Carillonistes de Catalunya
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SANT MATEU DE BAGES

Sant Mateu de Bages és un 
municipi situat al Nord-
Oest de la Comarca del 

Bages, i que limita amb les co-
marques de l’Anoia i el Solsonès.

L’any 1840, l’agrupació de diversos 
nuclis donà lloc al municipi de Sant 
Mateu de Bages, que amb 102,9
Km2, és el més extens de la pro-
víncia de Barcelona. Actual-
ment, està format per cinc po-
bles: Castelltallat, Coaner, Salo,
Sant Mateu i Valls de Torroella. 
Així mateix, comprèn 
les antigues quadres de
Meià i Claret de Cavallers.

Els anys 1994 i 1998 el municipi va 
patir dos grans incendis forestals. Les 
conseqüències dels quals encara per-

sisteixen al territori 20 anys després, 
malgrat que en part s’ha regenerat 
en un pulmó verd molt remarcable 
dins la Catalunya Central. 

Arran d’aquesta catàstrofe es van 
valorar diferents idees per a dotar 
el territori de recursos addionals, i 
es va optar per equipar la Serra de 
Castelltallat amb un centre d’obser-
vació astronòmica. Ateses les favo-
rables condicions del  seu cel, es va 
inaugurar l’Observatori Astronòmic 
de Castelltallat, com un dinamitza-
dor turístic del territori.

El lloc de Sant Mateu està documen-
tat des del segle X en l’acta de con-
sagració del monestir berguedà de
Sant Llorenç prop de Bagà, quan 
l’any 983 hi figura la dotació de 

Blai Ciurana i Abellí
Secretari de la Confraria de 
Campaners i Carillonistes de Catalunya
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casas, terras et vineas in Sancto Ma-
theo. Així també consta en un rètol a 
l’església. 

En el segle XI, un personatge ano-
menat ‘Guadaldo Sancti Mathei’, és 
citat en el testament d’Arnulf (bis-
be de Vic), així també Seniofredus 
Sancti Mathei signa el 1021 en una
donació feta per la vescomtessa En-
gúncia i el seu fill Bremon. El castell 
és esmentat per primera vegada
l’any 1018. 

Durant de Segona República Espan-
yola entre els anys 1937 i 1939 va 
adoptar el nom de Bages d’en Sel-
ves com a nom oficial. Durant aquests 
anys l’ajuntament va emetre paper 
moneda de curs legal on figurava 
el nom del municipi com Bages d’en 

Selves.

Abunden els indrets d’interès, alguns 
dels quals, com el dolmen de Cas-
telltallat i diversos enterraments dels
segles VII al X, són testimoni de l’an-
tiga ocupació humana d’aquest terri-
tori. Un altre patrimoni són les mo-
numentals pagesies, algunes d’elles 
fortificades i els abundants monu-
ments romànics i barrocs.

SANT MATEU DE BAGES
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ARTICLE

Avui dia, dins l’Església hi ha so-
noritats, fets i tradicions litúr-
giques, antigues o modernes,  

que sempre val la pena que siguin re-
cordades. 

En la societat actual, tecnificada, però 
no humanitzada, necessita, ara més que 
mai, la memòria i el record, per a així 
fer viva i present la vivència cristiana en 
les nostres celebracions litúrgiques, que 
amb signes molt senzills fan reviure tots 
els sentits corporals. 

Tots els oficis i tots els treballs s’han in-
ventat, i han desaparegut, un dia o altre, 
però la nostra tradició de campaners és, 
viva i actual. Per tot això, ara, ens cal 
preservar-la, donar-la a conèixer i fer-
la present en la vida de tota persona 
d’avui. 

En tot el nostre paisatge sonor i visual de 
pobles, vil·les i ciutats hi ha sempre el so 
de les campanes exteriors de l’Església, 
en campanars i espadanyes, però a l’in-
terior d’elles hi ha una gran diversitat de 
petites campanes que ara, humilment, 

intentarem explicar:

El primer, i el més gran dels instruments 
de campanes dins l’Església, és el: rotlle, 
rotlo, rotgle amb Valencià, rotllo, torn, 
o carilló de les campanes harmòni-
ques. “Ciarangella” en Italià. 

És una roda de campanes de diferents 
mides que musicalment repeteixen una 
mateixa cadència, afinades o no. Cal 
constatar que hi ha llocs que la fan gira-
voltar amb la corda, a dreta i tot seguit 
a esquerra, a diferent velocitat, per així 

Valentí Tenas i Bartrina, o.s.b
Monestir de Santa Maria de Montserrat

LES CAMPANES INTERIORS DE L'ESGLESIA´

Rotlle de campanes - Campana de la Sagristia de la 
Catedral de Tarragona.
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ARTICLE
extreure tota la seva alegre varietat 
sonora. Sol funcionar en les grans fes-
tes assenyalades de l’any Litúrgic; que 
són: el cant dels glòries de les grans so-
lemnitats, el Dijous Sant, la nit i el dia 
de Pasqua, Vetlla i Dia de Nadal, Reis, 
Pentecosta, festes locals i quan es can-
ta solemnement el “Te Deum laudamus”. 
Acompanya el cant final de la Sibil·la. 
Sonen en l’exposició major del Santíssim 
Sagrament i en llocs molt puntuals en el 
moment de la Consagració i Elevació de 
la Santa Eucaristia, conjuntament amb la 
campaneta de l’escolà. 

En pobles del Pirineu giravolten en els 
grans casaments, després de la imposi-
ció dels anyells.

La roda de campanes és un instrument 
musical potent, alegre, jocós i festiu, molt 
vistós, visualment parlant. Sol ser beneït 
de forma solemne amb el mateix ritual 
de les campanes grosses exteriors del 
campanar, però dins l’Eucaristia, amb la 
presència de tot el clero i poble fidel.

A Catalunya era present en moltes pa-
rròquies i santuaris, però passà la Gue-
rra Civil (1936-39), amb la seva des-
trucció general i sistemàtica. En moltes 

esglésies encara hi ha l’esquelet de fe-
rro o fusta que sostenia la roda de cam-
panes, que normalment era instal·lada 
en un angle del cor superior. 
Hi ha rodes de campanes encastades 
en els murs de l’edifici, amb un òcul cir-
cular a la paret com les parròquies de 
Sant Julià de Coaner i Sant Sadurní de 
Salelles, les dues del Bages. Altres men-
ys comunes són amagades a l’interior 
d’una caixa acústica o tapadora octo-
gonal amb elements decoratius de mol-
ta qualitat i bellesa com, les catedrals 
de Barcelona i Tarragona. A l’Amèrica 
Llatina existeixen rodes de campanes 
harmòniques que són portàtils, col·loca-
des generalment, amb un petit cavallet, 
i tocades a mà, amb un senzill manubri, 
o manovella, per fer-la així giravoltar.

La segona campana, molt present dins 
les naus de l’església, és la petita cam-
pana que hi ha a la porta de la sagris-
tia, per assenyalar així el començament 
(Introitus) de la missa i la sortida dels 
celebrants en els actes litúrgics. Tothom 
es posa dret i la capella coral pot co-
mençar el cant d’entrada de l’Eucaristia 
Dominical.

Rotlle de la Cripta de la Colònia Güell - A. Gaudí

Campana de sagristia de Santa Maria de Ripoll.
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ARTICLE
La tercera campana o campanes pre-
sents dins l’església són les petites cam-
panetes de mà dels escolans o acòlits 
dins la santa Missa. 
Aquestes tenen una gran varietat de 
formes, pesos i dimensions. Hi ha, però, 
els petits carillons manuals de tres i sis 
campanes que solen suplir o acompan-
yar les campanes d’altar. Habitualment 
toquen: en el moment de la Consagra-
ció, tot fet un petit senyal, en l’elevació 
de les Santes Espècies del Pa i el Vi, i al 
final, amb un petit repicó.

Remarquen que són les paraules més 
importants de tota l’Eucaristia. Cal pre-
cisar que no hi ha cap norma fixada 
oficialment en consuetes, i sol predo-
minar la tradició de cada parròquia o 
arxiprestat. Amb una d’aquestes petites 
campanes de mà, el sagristà o un escolà 
acompanyava el prevere que portava 
el sant viàtic o la comunió pels malalts 
del poble. A Sant Pere del Vaticà hi ha 
una campana de 10 a 20 quilos col·lo-
cada en un costat del presbiteri i sostin-
guda amb un peu de forja clàssica, que 
un acòlit de l’altar, amb la corda del 
batall toca en els moments ja prescrits

de l’elevació. En un segon ordre de cam-
panes interiors hi trobem amagades, 
en les altes parets i voltes de la nau 
d’església, les campanes horàries, que 
connectades mecànicament o de forma 
elèctrica repeteixen els quarts i les ho-
res exteriors. Cal controlar i preservar 
aquestes campanetes, ja que normal-
ment solen ser molt antigues o de formes 
molt variades, arcaiques, tipus esque-
llots o gongs.
En moltes parròquies grans o catedrals 
hi trobem la petita campana de com-
bregar. Aquesta solia sonar en les misses 
privades celebrades en els altars late-
rals, en el moment de la distribució de 
la Sagrada Comunió, fora de la missa, i 
dins la capella del Santíssim. 

Petites campanes de mà dels escolans.

La campana de combregar de Ripoll.

Campanes horàries de la Catedral de Tarragona.
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ARTICLE
La seva col·locació és, i era, molt varia-
da: en un lateral, dalt del creuer, a tocar 
de les voltes de la nau; aquest és el cas 
del monestir de Ripoll i, més normalment, 
al costat de la campana de la porta de 
la sagristia, com, la seu de Manresa o la 
catedral de Vic, entre moltes altres. 
Actualment, aquesta segona campana, 
que era vedada; això és: tenia una sola 
feina concreta, especifica, pròpia, ara 
la solen tocar en els “Glòries” i comple-
menta amb un alegre repic, o tritlleig, 
la roda, o carilló de campanes harmòni-
ques de dins l’Església.

Dins els grans orgues que hi ha en el nos-
tre Principat, entre els quals el de Mont-
serrat, podem destacar els que tenen el 
registre de carilló o gongs harmònics, 
connectats a la consola de l’instrument i 
que a voluntat del mestre organista, pot 
activar-lo en el teclat de la consola.

Tradicionalment, les esglésies amb títol 
de basílica menor tenen dos símbols ex-
terns que els identifiquen com a tals: el 
conopeu i el tintinacle. El conopeu és un 
gran para-sol, que s’utilitza per fer om-
bra al Papa en les grans processons, i 
que actualment simbolitza la vinculació 
específica amb el Bisbe de Roma. A Ca-
talunya solem dir: “Sota l’ombra de sant 
Pere” o “tinc bona ombra protectora”. 
Té amples ratlles alternes de color dau-
rat i vermell coronat normalment amb 
una creu o de les claus de Sant Pere. 
Es fa servir a les processons més solem-
nes i en l’actualitat es col·loca en un an-
gle de l’altar major o en un altre lloc 

de presidència. El segon element és el 
tintinacle, una campaneta sobre un pal 
de fusta llarg, que representa el cam-
panar. Aquesta sempre va al davant del 
conopeu, sonava pel pas lent del balan-
ceig de la processó o una petita corda 
per a tocar-la. Cal remarcar que tots els 
tintinacles són diferents i que tots tenen, 
generalment, algun element identificatiu 
de la mateixa basílica o de la mateixa 
ciutat. El seu simbolisme, el seu ús i la 
seva col·locació en el presbiteri és pa-
ral·lel al conopeu. Remarquem l’esplèn-
did tintinacle de la gran catedral gòtica 
de Mallorca, d’estil modernista o gaudi-
nià. L’actual normativa vigent sobre les 
basíliques no es pronuncia en cap mo-
ment sobre el dret facultatiu a utilitzar 
els símbols externs, per així identificar 
que una església ostenta el títol de ba-
sílica i dona llibertat total per fer-los i 
exhibir-los.

Conopeu i Tintinacle de Vilafranca del Penedès.
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ARTICLE
Durant el Tríduum Pasqual, això és, del 
Glòria del Dijous Sant al Glòria de la 
gran Vetlla Pasqual, no toquen mai les 
campanes, sols les macetes, tenebres 
o matraques de fusta dalt del campa-
nar. Dins l’església hi ha les seves ger-
manes petites: les matraques de roure, 
o martellets de mà, de picar fusta, que 
supleixen amb el seu so sec i arcaic les 
petites campanes dels escolans, sobretot 
en el llarg ofici de tenebres i en la sorti-
da de les processons. 

En aquesta mateixa família d’instru-
ments trobem, en les esglésies orientals, 
el simantron, semantron, xylon o kle-
palo, simandre, en català. És un llarg 
tauló gruixut de diferents mides i porta 
un mínim de decoració tallada als extre-
ms del tronc. Generalment, és de bona 
fusta seca, sol ser penjat pels dos cos-
tats amb cordes. Normalment, és repicat 
amb dos martells de fusta, amb una me-
lodia ràpida i repetitiva. 

Cal remarcar que els més grans són dalt 
del campanar i els de mida mitjana dins 
el clos monàstic. Existeixen també siman-
dres petits manuals, portàtils repicats 
o colpejats amb una maça, amb la mà 
dreta i sostinguts al mig amb l’esquerra. 
Avui dia hi ha monestirs occidentals que 
han assumit aquesta tradició.

Per concloure, voldria remarcar les cam-
panes de dins el claustre monàstic o 
conventual. Aquestes, una o dues, de 
mides petites i mitjanes, solen ser nor-
malment col·locades dins la porteria del 
convent o al costat de l’escala principal 
del monestir. 
Una feia de timbre exterior i l’altra més 
gran amb un so estrident i penetrant que 
era audible per tot el recinte claustral 
tocava per aplegar els germans a la 
pregària, assenyalar els àpats del re-
fetor, a reunions capitulars de tota la 
comunitat, l’arribada del metge i, amb 
un rudimentari sistema de codi (Morse) 
de repics i batallades, cridaven els ger-
mans a la porteria per atendre una vi-

Simandre portàtil. 
Matraca portàtil.

Simandre.
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ARTICLE
sita familiar. El monestir de les Avella-
nes, a La Noguera i al Santuari del Mi-
racle, a Solsona, i al Monestir de Sant 
Daniel de Girona mantenen viva aques-
ta tradició. 

En els menjadors o refetors monàstics, 
el pare Abat, o el superior del convent, 
marquen l’inici i el final dels àpats co-
munitaris amb un petit toc de campa-
neta, col·locada sempre sobre la taula 
de presidència. Normalment, solen tenir 
una decoració més treballada o un petit 
treball d’orfebreria. 

Aquest és el cas de la campaneta del 
menjador monàstic del monestir de San-
ta Maria de Montserrat.

I finalment cal mencionar molt breu-
ment les petites campanes o martellets, 
que certes confraries porten en els seus 
grans passos processionals de Setmana 
Santa. Normalment, solen assenyalar el 
moment d’alçar i caminar, de parar i 
descansar, relleu de portants.

Tots nosaltres necessitem recordar, per 
així explicar la nostra tradició de cam-
paners. Mantenim amb molta senzillesa 
i orgull la nostra petita feina, la nostra 
senzilla vocació-afició, la nostra litúrgia 
i, amb una alegria constant, volem així 
fer-la present en la nostra societat: avui, 
demà i sempre.

Voldria agrair de tot cor la col·laboració 
de Mn. Xavier Aymerich, rector de Vila-
franca del Penedès; el matrimoni Xavier 
Orriols i Francesca Roig, de Vilanova i 
la Geltrú; l’amic i professor d’orgue Mo-
dest Moreno de Ripoll; a En Blai Ciura-
na Abellí, secretari de la Confraria de 
Campaners i Carillonistes de Catalunya 
i a Montserrat Suárez, de la secretaria 
del monestir de Montserrat.

A tots ells, moltes gràcies de tot cor.

Campana del claustre del Monestir del Miracle.

Campana refetor del Monestir de Montserrat.
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REPIC DE CAMPANES SIMULTANI
Sant Mateu

Sant Miquel de Castelltallat

Sant Pere i Sant Feliu de Salo

Sant Pere de Villalta

Sant Antoni de Puigdellivol

• S. X-XIX 
• Destaca el seu campanar del segle X 

(pre-romànic), un dels pocs exemples 
d’aquesta època coneguts a Catalun-
ya. 

• S. XIV-XIX
• Destaquen 3 retaules barrocs: el ma-

jor, dedicat a Sant Miquel Arcàngel i, 
a les capelles laterals, el del Roser i el 
del Sant Crist.

• S. XVIII-XX
• Aquesta església va ser reedificada 

en la seva pràctica totalitat després 
de la Guerra Civil de 1936.

• S. XIII-XV
• Aquesta església apareix esmentada 

en un document de l’any 950 i se’n 
conserva l’acta de consagració, del 
1063.

• S. XX
• Construïda l’any 1976 i feta tota en 

pedra, tot recreant l’estil popular.

´




